
 Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

11. ročník, školský rok 2018/19 

Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) 

 

Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit * jelöltük meg 

 
1. * A 70. és  80-as években Szlovákiában több érdekes épületet emeltek – 

bemutatva a modern építészetet. Nézd meg a mellékelt három fényképet és sorold 

a megfelelő  helyre. Az épületeket ugynabban a városbna emelték. Melyikben? 
 

A B C 
 

2. * Az elmúlt esztendő augusztusában  kerek, 50 éves évfordulóra emlékeztünk, 

amely  jelentős mértékben  és erőszakosan  beavatkozott történelmünkbe. 

 

a) Írd le, mi volt ez az  esemény. 

b)  Írd le a pontos dátumot, mikor emlékezünk meg minden évben erről az eseményről. 

c) Sorold fel azokat az államokat, amelyek részt vettek ebben az eseményben. 

 

3. *  Csehszlovákia képviselőinek  nevéhez írd azt a  funkciót, beosztást, amelyet az  1968-

as  időszakban betöltöttek. 

 

a) A. Dubček 1) Nemzetgyűlés elnöke  

b) O. Černík 2) kormány elnöke 

c) J. Smrkovský 3) CSKP KB első titkára 

 

4. * Tömören magyarázd meg, milyen  tettel függ össze  Jan Palach diák neve. 

 
 

5. * Sorold két csoportba az alább felsorolt CSKP vezetőit: kik tartoztak a párt 

reformszárnyához és kik tartoztak a reformellenes szárnyhoz. 

 

Černík, Biľak, Indra, Smrkovský 



6. * Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget és találd meg benne a négy hibát. A helyes 

válaszokat írd a válaszívre. A vastagbetűs szavak helyesek és nem lehet ezeket 

megváltoztatni. 

 
 

A Krakkói szerződés államai hadseregének beavatkozása után 1969-ben, Csehszlovákiában  

kezdetét vette a normáció időszaka. A kommunista pártban a konzervatív erők jutottak hatalomra, 

amelyek megszüntették a demokratikus reformok időszakát. Az új rend bevezetése a Tanulságok a pártban 

és a társadalomban végbement  reformfolyamatokról  című dokumentumból indult ki. 
 

7. * Az alább felsorolt  fogalmak közül melyik kapcsolódik az 1968-as időszakhoz és 

melyik az ezt követő időszakhoz? 

 
a) reális szocializmus 

b) emberarcú szocializmus 

 

8. * Nézd meg Csehszlovákia 1968-as  személyiségeinek fényképeit és válaszolj a  

kérdésekre.  

 

A B C 
 

a) Írd le a személyiségek nevét és vezetéknevét  

b) A képen látható melyik két személyiség állt   Csehszlovákia élén? 

c) A képen látható melyik két személyiség állt  Csehszlovákia Kommunista Pártja élén? 

 

 

9. * Az alábbi lehetőségek közül válaszd ki azt a  hármat, amely jellemzi  

a társadalmat  Csehszlovákiában 1968 után. 

 

a) Az  államban  leálltak a reformok.  

b) Az államban lassan  folytatódtak a reformok. 

c) Sikerült  megtartani a demokratizációs lépéseket. 

d)  Ismételten bevezették a kemény kommunista rendszert. 

e) Az egész társadalom ismét az Állambiztonság (ŠTB) felügyelete alá került. 

f)  A civil társadalom korlátozás nélkül tovább fejlődött. 

  
 

10.  Az első ember volt, ako a világűrbe  repült és nem  származott sem a Szovjetúnióból sem az 

USA-ból. Az első európai űrhajósként tartják számon. Írd le ennek a csehszlovák katonai 

pilótának a nevét és vezetéknevét  és az űrrepülése évét.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. * Állítsd párba az idegen szavakat az értelmükkel. 

 

a) disszidens 1) a kemény kommunista rendszer ismételt bevezetése 

b) samizdat 2) illegálisan terjesztett kommunistaellenes anyag 

c) kontrarevolúció 3)  a kommunista rendszer ellenzője 

d) normalizáció 4) fogalom, mellyel a kommunisták az 1968-as   

                                       reformfolyamatokat  jellemezték 

 

12. * Írd a válaszívre a helyes válaszokat. 

 

Március  25-én ....A... évben  Pozsonyban/ Bratislava az ú.n.. ...B... tüntetésre került sor. A hívők 

békésen  tüntettek a vallás ...C...-ért. Az állambiztonsági  ...D... erővel beavatkoztak a tüntetésbe és 

víz ...E...is bevetettek. 

 

13. * 1989 november 16. és 17-én tüntetésekre került sor, amelyek elindították  

Csehszlovákiában a kommunista rendeszer bukását.  A válaszívre írd le a megfelelő 

válaszokat. 

 

a) Melyik városokban került sor  tüntetésekre az említett napokon? 

b) Kik alkották  a tüntetők legnagyobb csoportját? 

 
 

14. Annak ellenére, hogy Lengyelországnak gazdag a történelme, amely visszavezethető 

egészen  a 10. századig, a 20. század elején nem létezett, mint önálló állam. Az első 

világháború befejezése után újították meg, amikor újraegyesítették a három részt. Melyik 

három nagyhatalom birtokolta az említett három részt a 20. század elején? 

 

15.  Az alábbi kijelentések közül válaszd ki azokat, amelyek nem jellemzik a helyzetet 

Szlovákiában 1918 után. 
 

a) Szlovákia  bevétele az új államba nem volt egyszerű. 

b) A magyar kormány nem respektálta az új állam megalakulását és lépéseket tett arra, hogy 

Szlovákiát megtarthassa. 

c) Szlovákia bevétele az új államba katonai  beavatkozással történt. 

d) Szlovákia bevétele az új államba  nagyobb probléma nélkül történt. 

e) A budapesti kormány  respektálta az új jogi állapotot és a győztes hatalmak döntését. 

f) A magyar kormány  visszavonta hadseregét, rendőrségét és  állami hivatalnokait   Szlovákia  

területéről. 



16.  1921 –ben létrejött  az államok szövetsége, melynek Csehszlovákia  is  tagja volt. 

 

a) Mely államokkal alakította meg Csehszlovákia az ú.n. kisantant szövetséget? 

b) Határos volt Csehszlovákia a kisantant összes államával? 

c) Melyik állam ellen jött létre a szövetség? 

 

17.  Állapítds meg,  melyik esemény történt korábban Csehszlovákia megalakulásánk 

történetében  az 1918 – 1920 –as években. 

 

a. az alkotmány elfogadása  vagy Szlovákia területének megszabadítása a magyar hadseregtől, 

b. a Szlovák Nemzeti Tanács megszüntetése vagy  a Szlovák Tanácsköztársaság létrejötte 
 

18.  Az alábbiak közül állítsd párba a politikusokat  a politikai  pártjukkal, melynek 

aktív tagjai voltak a két háború közti Csehszlovákiában. A politikusok egyike  a CSSZK 

kormányelnöke is volt.  Ki volt ez a politikus? 

 

a) Ivan Dérer 1) Szlovák Nemzeti Párt 

b) Andrej Hlinka 2) agrárpárt 

c) Milan Hodža 3) Szlovák Néppárt 

d) Martin Rázus 4) szociáldemokrata párt 

 
 

19.  Olvasd el a szemelvényt egy jelentős dokumentumból, amely az eslő világháború után 

nagy mértékben  befolyásolta a viszonyokat Európában. Válaszolj a kérdésekre. 

 
 

-  Legyen az egész francia terület felszabadítva és elfoglalt részeit újítsák meg. Megtéríteni 

a Franciaországnak okozott  károkat, főleg az 1871-es Poroszországgal folytatott háborút 

követően és visszaadni  Elzász-Lotaringiát., hogy a béke  be legyen biztosítva. 

 

- Az olasz határokat az etnikai elvek alapján rendezni. 

 

- Ausztia-Magyarország nemzeteinek autonómiát biztosítani. 

 

- Romániából, Szerbiából, Crna Gorából kivonni a haderőt és felújítani az államiságot.Szerbiának 

biztosítani a tengerhez vezető utat és biztosítani a balkáni országok baráti viszonyát.. 

 

a) Melyik  dokumentumból  származik a szemelvény? 

b) Mi a neve (név, vezetéknév) a dokumentum írójának és milyen funkciót töltött be 

a dokumentum megírásakor? 

c) Hogyan nevezték azt az államot, amelyik a dokumentum értelmében a Balkánon  létrejött és több szláv 

nemzet alkotta? Később  az államot átnevezték  a déli nyelvjáráshoz tartozó többséget alkotó  lakosság  

szerint. 



20.  Az elmúlt esztendőben szeptember végén  egy esemény 80. évfordulójára 

emlékeztünk, amely Németországban történt, de negatívan érintette  történelmünket. 

 

a) Milyen eseményről van szó  és pontosan mikor történt (dátum)? 

b) Sorold fel, mely nagyhatalmak vettek részt az eseményben. 

c) Milyen következményekkel járt az esemény Csehszlovákiára nézve? 

 

21. Már a 30-as évek második felétől a nemzetközi politikai helyzet  megváltozott és 

a diktatórikus államok elfoglalták más államok területét  a demokratikus  hatalmak 

ellenvetése nélkül. A felsorolt három diktatúrás államhoz sorold azokat az államokat, 

amelyeket elfoglaltak vagy megtámadtak 1936 – 1940 között. 

 
 

Ausztria, Etiópia, Finnország, Albánia, Románia, Dánia 

 

22. A  politikai ideológiai ellenségeken, homosexuálisokon és a jehovistákon  kívül a nácik üldöztek még 

két nemzethez tartozókat, akiket a náci Németország ki akart írtani.  Írd le, melyik két nemzetről 

van szó. 

 
 

23. Japán a 20. század 30-as éveitől katonai expanziót folytatott a Csendes - óceán 

vidékén. Elfoglalta Kína nagy részét és a britt, francia és holland  gyarmatok nagyobb 

területét. Terjeszkedésükben  fordulatot jelentett a Pearl Harbor tengeri  katonai bázis 

légi támadása. 

 

a) Melyik nagyhatalom  katonai bázisa volt ? 

b) Írd la a támadás pontos időpontját  (nap, hónap, év) 

c) Mit jelentett ez a támadás a második világháború kifejletében? 
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